
Agenda:

1. Introduktion til produktet
2. Trafik på E-aviserne
3. Priser
4. Undtagelser
5. Roadmap



Lancering af E-avis annoncering
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3 x nye E-avis produkter

E-avis Plus
- Obligatorisk tillæg for annoncering i E-avisen, som hidtil 

har været gratis. 
- Lancering 1. juli 

E-avis Banner
- Bannerannoncering i E-avisen
- Lancering 1. september

E-avis Indstik
- Digital indstik i E-avisen 
- Lancering 1. september



E-avis læsning

10. maj til 9. juni: 

• 130.000 unikke brugere
• 670.000 udgivelser er åbnet
• 25 mio. sidevisninger

• Nyhedskiosken er et af de mest downloadet nyhedsapps i 
Danmark

Kilde: Google Analytics



E-avis plus

• Vi oplever en kraftig vækst i læsning af vores E-aviser på nettet og i 
Nyhedskiosken - en af landets største nyhedsapps.

• E-avis læsning tæller ikke med i vores officielle oplags- og læsertal, og 
kan derfor betragtes som ekstra dækning. 

• Vi indfører betaling for annoncering i E-avisen fra 1. juli.

• Annoncering i E-avisen er obligatorisk ved indrykninger i avisudgivelser 
der også udkommer som E-avis. Se medieoversigt

• Ny funktion! Annoncen kan gøres aktiv, så læserne kan gå direkte ind 
på annoncørens website, kampagnesite eller din webshop ved at klikke 
eller trykke på annoncen. Linket i annoncen skal indtastet i CrossAd
med booking af annoncen.

http://nyhedskiosken.dk/publikationer/


E-avis plus pris

Pris pr. indrykning (ikke pr. ordre)

Dagblade, tillæg og magasiner:

• 59 kr. ved annoncer under 100 mm.
• 99 kr. ved annoncer over 100 mm. 

Ugeaviser: 

• 39 kr. ved annoncer under 100 mm.
• 79 kr. ved annoncer over 100 mm. 



Booking

Hvordan bookes E-avis plus? 

• Konsulenten tilføjer website url på ordren i CrossAd, hvis 
annoncøren ønsker link i annoncen (ny funktion i CrossAd som 
åbner fredag i denne uge).

• CrossAd kommer med påmindelse om muligheden inden en 
ordre gemmes (aktiveres sidst i uge 25) 

• Link i annoncen er ikke obligatorisk og skal kun bruges hvis det 
giver værdi for annoncøren. 

• Beløbet for E-avis annoncering påføres på faktura i økonomi 
med produktbeskrivelse. 



Fritagelse

Hvis kunden skal fritages for produktet:

• En fritagelsesanmodning udfyldes af konsulenten, hvis 
kunden absolut nægter at betale for produktet. 

• Anmodningen underskrives af salgschefen og sendes til 
økonomi inden fakturadag. 

• Annoncøren fritaget for produktet resten af 2016, men 
hensigten er at fra 2017 kan annoncører ikke fritages. 

• Som udgangspunkt er ingen annoncører eller 
annoncekategorier undtaget. 



Info til kunder

Hvordan introduceres produktet til kunderne

• Information om E-avis Plus lancering udsendes i PDF til 
konsulenter, som sender videre til kunderne via mail.

• Informationsbrev til annoncørerne vedlægges alle faktura 
primo juli (for annoncering før lancering). Ved elektronisk 
faktura modtagelse vedlægges en PDF.

• Vi tilbyder hjælp til opringning af jeres kunder som allerede 
har booket annoncer til indrykninger efter 1. juli. Denne 
opgave placeres i support. 


